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Afgørelse Strande Enge lavbundsprojekt, ikke krav om miljø-
vurdering 

Lemvig Kommune ønsker at nedlægge Strande Enge II pumpelag og anlægge et 
lavbundsprojekt på pumpelagets arealer. Lavbundsprojektet reducerer udlednin-
gen af klimagasser til atmosfæren ved at hæve vandstanden på arealerne, så ned-
brydning af tørvejorden stoppes.  
 
Projektet er vurderet i henhold til §18 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering 
af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020.  
Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 10f – Regulering af vandløb. 
 
Projektet har derfor gennemgået en VVM-screening med henblik på at kunne 
træffe afgørelse om der skal udarbejdes en miljøvurdering og tilladelse. 
 
Beskrivelse af projektet 
Projektet gennemføres ved at nedlægge den eksisterende pumpe i Strande Enge II 
Pumpelag og lade vandet løbe ud af projektområdet ved egen kraft og i eget 
tempo gennem eksisterende pumpekanal ud i Søndervese. 
 
I den opstrøms ende af projektområdet omlægges Strande Enge landkanal, og fø-
res ud på de lavest liggende steder. Landkanalens midterste del genslynges, og på 
den nedstrøms strækning føres landkanalen sammen med den eksisterende 
Strande Enge pumpekanal. Det nuværende forløb af og udløb fra Strande Enge 
Landkanal sløjfes. Interne dræn sløjfes og grøfter lukkes. Langs projektgrænsen 
omlægges eksisterende dræn og føres til overrisling på jordoverfladen. I den vest-
lige ende af projektområdet forstærkes eksisterende diger ud mod husene på Eng-
bjergvej. Der etableres afværgedræn på beboelsessiden af digerne. Vandet fra af-
værgedrænene føres til pumpebrønd og pumpes til udløbet fra projektområdet.  
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De beskrevne tiltag vil resultere i en permanent sø i den vestlige ende med om-
kringliggende sump samt våde/tørre enge på i alt ca. 13 ha.  
 
Høring af naboer 
Det er vurderet, at udkastet til screeningafgørelsen ikke er relevant at sende i 
partshøring hos naboer, idet miljøpåvirkningerne vurderes at være af un-derord-
net betydning for disse, og da der er indgået aftale om afværgeforan-staltninger 
med dem. Lemvig Kommune har indhentet accept fra alle lodsejere forud for 
denne VVM-screening og indgået aftaler om jordhandler eller fastholdelsesaftaler 
for samtlige lodsejere. 
 
Afgørelse 
Lemvig Kommune har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at projektet 
ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering.  
Afgørelsen er truffet efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 
2020. 
 
Begrundelse 
Afgørelsen er truffet ud fra vurderinger af relevante kriterier i lovens bilag 6. 
I forbindelse med vurderingen af projektets mulige påvirkninger af miljøet, 
er det især fundet relevant at vurdere projektet i forhold til beskyttet natur. 
 
Beskyttede naturtyper  
Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke de beskyttede naturtyper negativt, men 
vil betyde en tilstandsændring, hvorfor der skal gives en dispensation fra Naturbe-
skyttelsesloven til projektet. 
 
Beskyttede arter 
Den øgede fugtighed i området vil give vådområdedyrene bedre betingelser. Fla-
germus og odder vil ikke påvirkes af genslyngningen, da det ikke har betydning for 
deres levemuligheder. Markfirben og birkemus kan blive negativt påvirket af hæ-
vet vandstand i området, men området er ikke kerneområde og projektet vil for-
mentlig bevirke, at evt. individer af firben og birkemus vil søge længere op på de 
tilstødende overdrevsarealer. Det vurderes, at projektet ikke vil ødelægge deres 
yngle- eller rasteområder.  
 
Natura 2000 
Projektområdet ligger ca. 2,8 km fra Fuglebeskyttelsesområde F 39 Harboøre 
Tange, Plet Enge og Gjeller sø, der er en del af Natura 2000 område nr. 28, Agger 
Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. 
 
Projektet vil ikke påvirke Natura 2000 området negativt, da øget fugtighed på en-
gene formentlig vil give rastende fugle på udpegningsgrundlaget bedre mulighe-
der. Arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget vil ikke blive påvirket, grundet 
afstanden til Natura 2000 og projektets karakter.   
 
Samlet vurdering 
Det vurderes sammenfattende, at projektet ikke er omfattet af krav om miljø- vur-
dering og tilladelse. Det ansøgte projekt, og den samlede begrundelse for afgørel-
sen samt afgørelsens forudsætninger kan ses i vedlagte VVM-screeningsskema. 
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Øvrige bemærkninger 
Afgørelsen er ikke en tilladelse til at gennemføre projektet, men alene en afgø-
relse af, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces, før de nødven-
dige tilladelser kan udstedes. 
 
Gennemførelse af projektet forudsætter tilladelse, godkendelse og dispensation 
efter øvrig lovgivning. 
 
Sagens oplysninger 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i 
ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gæl-
dende på screeningstidspunktet. 
 
Hvis projektet ændres, skal det vurderes igen med henblik på at få afgjort om æn-
dringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). 
 
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er med-
delt, jf. miljøvurderingslovens § 39. 
 
Offentliggørelse og annoncering  
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres den 18. juni 2021.  
 
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. 
Materialet kan tilgås på www.lemvig.dk. Offentligheden har adgang til sagens øv-
rige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 
 
Klagevejledning 
I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan kommunens afgørelse påklages til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Der kan f.eks. 
klages hvis nogen mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgø-
relsen. Der kan derimod ikke klages over, at kommunen efter andres opfattelse 
burde have truffet en anden afgørelse. 
 
Afgørelsen kan påklages af ansøger, Miljø- og Fødevareministeren, enhver med 
retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, 
der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 
brugerinteresser indenfor arealanvendelse og har vedtægter eller love, som doku-
menterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljø-
vurderingslovens § 50. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på hjemmesiden for Nævne-
nes Hus under Miljø- og Fødevareklagenævnet:  
 https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/. 
 
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.bor-
ger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. 
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørel-
sen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klagepor-
talen.  
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på klagenævnets hjemmeside.  
 
Klagefristen er 4 uger og klagen skal være modtaget senest den 16. juli 2021. 
 
Søgsmål 
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens  
§ 54 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse, det vil sige se-
nest 18. december 2021 eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den 
endelige administrative afgørelse foreligger. 
 
Aktindsigt  
Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reg-
lerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, 
offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Jane Grooss 
Biolog 
 
Vedlagt - Lemvig Kommunes screeningsskema. 
 
 
 
 
 


